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Do Przewoźników 

DSV Road Sp. z o.o. 

 

 

 

                     
          Ołtarzew, 30.12.2014 r. 
 
KOMUNIKAT NR 1/2014/DSVR  
 

 
 

Dotyczy: Wykonywania przewozów na terytorium Niemiec – sposób postępowania 
 
Szanowni Państwo, 
 

W ślad za oficjalną informacją zamieszczoną na stronie internetowej ZMPD w Polsce  

„Wykonywanie przewozów na terenie Niemiec” 

Uprzejmie przypominamy, że: 

„1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie  w Niemczech przepisy narzucające płacę minimalną w wysokości 
8,50 euro za godzinę. Zgodnie z uzyskanymi  informacjami przepis ten będzie dotyczyć sektora 
transportu i będzie mieć zastosowanie do niemieckich i zagranicznych operatorów transportu 
wykonujących działalność transportową na terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje 
transportowe do i z Niemiec, tranzyt). 

Zastrzeżenie! 

Do chwili obecnej nie ma potwierdzenia, aby istniały jakiekolwiek wyłączenia ze względu na rodzaj 
przewozu, stąd ZMPD zaleca przewoźnikom odpowiednie przygotowanie się i zastosowanie do 
niemieckich wymogów.  

W tym celu należy spełnić: 

1. Wymóg powiadamiania Wszyscy zagraniczni operatorzy transportu, są zobowiązani powiadamiać 
Bundesfinanzdirektion West w Kolonii (nr faksu +49 (0) 221 964 870) przed rozpoczęciem operacji 
transportowej na terytorium Niemiec. W formularzu powiadomienia znajduje się zobowiązanie 
pracodawcy do: 

1) przestrzegania postanowień ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 

2) przechowywania wymaganej dokumentacji oraz dostarczenia jej w języku niemieckim na żądanie 
niemieckich władz celnych do kontroli. 

Powiadomienie dla pracowników mobilnych musi być przedstawione pisemnie w języku niemieckim.” 

Wzór formularza w języku niemieckim oraz jego tłumaczenie na język polski znajdują się na stronie 
ZMPD lub pod linkami: 

 Formularz w języku niemieckim 

 Formularz w języku polskim 

DSV Road Sp. z o.o.  
ul. Południowa 2, Ołtarzew,  
05-850 Ożarów Mazowiecki 
Tel.  +48 22 739 23 00 
Fax. +48 22 203 65 69 
Email: centrala.dsvroad@pl.dsv.com 
www.pl.dsv.com 
NIP : 1130017933 

 

http://www.pl.dsv.com/
http://www.pl.dsv.com/
http://branza.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=4692&search_str=&kat_id=25&menu_id=41
http://branza.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=4692&search_str=&kat_id=25&menu_id=41
http://branza.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=4692&search_str=&kat_id=25&menu_id=41
http://www.pl.dsv.com/~/media/PL/Files/dokumenty%20firmowe/Formularzwjniemieckim.pdf
http://www.pl.dsv.com/~/media/PL/Files/dokumenty%20firmowe/Formularzwjpolskim.pdf
mailto:centrala.dsvroad@pl.dsv.com
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Uwaga! 

Nie ma wymogu powiadamiania niemieckiej administracji celnej o zmianach w  zaplanowanych 
operacjach  transportowych, jeżeli pierwsze powiadomienie zostało  wysłane. 

2. Obowiązek ewidencjonowania 

Pracodawca musi rejestrować rozpoczęcie i zakończenie operacji transportowej oraz liczbę godzin 
przepracowanych na terytorium Niemiec najpóźniej w ciągu 7 dni po wykonaniu operacji transportowej.  
 
3.Obowiązek przechowywania dokumentacji 
Dokumentacja, o której mowa w punkcie 2, musi być przechowywana przez co najmniej 2 lata na 
terytorium Niemiec lub na terytorium innego kraju. Niedopełnienie powyższych obowiązków może być 
uznane za wykroczenie i skutkować nałożeniem grzywny na pracodawcę do 30 000 euro 

Uwaga! 
Mając na uwadze, że zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy zleceniodawca (np. spedytor) jest 
współodpowiedzialny za to, komu zleca wykonanie usługi transportowej, może żądać, aby 
przewoźnik drogowy złożył – niezależnie od powiadomienia przesłanego administracji celnej – 
odrębnego oświadczenia o stosowaniu postanowień ustawy o płacy minimalnej. Dotychczasowe 
doświadczenia wskazują, że firmy niemieckie przekazują polskim przedsiębiorcom do podpisu 
następujący dokument: 

1) Deklaracja o spełnianiu przez przedsiębiorcę zagranicznego wymogów wynikających z 
ustawy o płacy minimalnej  

2) Albo 2) Umowę o zachowaniu postanowień ustawy o płacy minimalnej. 

Źródło: Opr. ZMPD/Departament Transportu ZMPD/JP” 

W oddzielnym Komunikacie otrzymają Państwo wzór oświadczenia o stosowaniu postanowień 
płacy minimalnej, który należy wypełnić i odesłać na podany w komunikacie adres. 

 

Z poważaniem,  

 

Prezes Zarządu 

Piotr W. Krawiecki  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pl.dsv.com/
http://www.pl.dsv.com/

